
 

 
 

N-VA bereidt constructieve maatregelen voor om verfransing 

Denderleeuw tegen te gaan!  

 

Vindt u ook dat de migratiebeweging met de gepaard gaande verfransing de 

laatste jaren enorm toenam? U merkte het ongetwijfeld al aan scholen, in 

sportclubs, in winkels, op de markt…in uw straat. Net zoals in alle andere 

gemeenten rond Brussel komt ook de Vlaamse identiteit van onze gemeente 

onder druk te staan…de zogenoemde verBrusseling van Denderleeuw. 

 

N-VA Denderleeuw zal om dit fenomeen een halt toe te roepen tijdens de 

volgende legislatuur ijveren voor een apart hoofdstuk (“Vlaamse 

Aangelegenheden”) in het gemeentelijke beleidsprogramma met maatregelen 

gericht op bescherming van het “Vlaamse karakter” van onze gemeente.  

 

Hiermee willen we enerzijds de Vlaamse eigenheid van onze gemeente 

bewaren, maar anderzijds de bereidheid en openheid tonen om anderstaligen 

te laten integreren in de Denderleeuwse volksgemeenschap. 

 

Enkele maatregelen die in aanmerking komen: 

 

- Strikte toepassing van de taalwetgeving, ambtenaren spreken enkel en 

alleen Nederlands; 

- Er wordt binnen de gemeentediensten een meldpunt opgericht, waar de 

inwoners terecht kunnen met vragen of klachten over de toepassing van 

de taalwetgeving of het beleidsprogramma “Vlaamse Aangelegenheden”; 

- Een sterk uitgebouwd onthaalbeleid dat nieuwkomers aanmoedigt tot 

actieve deelname aan het socio-culturele leven. Dit kan door via het 

subsidiereglement voor verenigingen een jaarlijkse ”onthaalactiviteit 

voor nieuwe inwoners” in hun werking te voorzien en het lidmaatschap 

van de plaatselijke bibliotheek aan te sporen. Er kan ook gedacht worden 

aan de invoering van een „verenigingscheque‟. Nieuwe gezinnen kunnen 

deze verzilveren door aan te sluiten bij een erkende lokale vereniging in 

Denderleeuw.  

Daarnaast promoot en stimuleert de gemeente anderstaligen en 

Nederlandstalig onkundige belgen om taalcursussen Nederlands te 

volgen. Dit zowel voor starters als voor gevorderden. Tijdens de 

schoolvakanties worden taalspelkampen georganiseerd zodat we het 

Nederlands van de kinderen een duwtje in de rug kunnen geven; 

  

 



 

- De gemeente Denderleeuw zet jaarlijks een “voorbeeldfiguur” op vlak 

van succesvolle integratie in de kijker en communiceert dit naar de 

bevolking toe; 

- Ervoor zorgen dat het straatbeeld Nederlandstalig blijft en dit 

benadrukken door aan de invalswegen van onze gemeente 

informatieborden met opschrift “Welkom in onze Vlaamse Gemeente!” 

te plaatsen en tijdens de volgende bestuursperiode systematisch alle 

straatnaamborden te voorzien van een Vlaams logo naast het 

gemeentelijke wapenschild; 

- Informatiecampagnes opzetten naar alle handelaars met het verzoek 

enkel het Nederlands als “contacttaal” te gebruiken om zo anderstaligen 

die Nederlands spreken niet te ontmoedigen door zelf te snel over te 

schakelen naar de moedertaal van de klant;  

- Permanente bevlagging van alle eigen gemeentelijke gebouwen en op 11 

juli, de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap, worden de inwoners 

en handelaars gevraagd - door te vlaggen - het straatbeeld een feestelijker 

en een meer Vlaams karakter te geven. Voor het kopen van een 

leeuwenvlag tegen inkoopprijs moet men voortaan op het gemeentehuis 

terecht kunnen;  

- Het gemeentelijke beleidsplan ”Vlaamse Aangelegenheden” wordt 

duidelijk gecommuniceerd naar de bevolking, de verenigingen en de 

adviesraden; 

- Een bestaande schepen zal met de nieuwe bevoegdheid “Vlaamse 

Aangelegenheden” belast worden. 

 

Alleen met een doortastend beleid kan de volgende coalitie aantonen dat het 

haar écht menens is om de sluipende verfransing tegen te gaan. Het is niet de 

bedoeling anderstaligen het leven moeilijk te maken, maar hen er wel op te 

wijzen dat het Nederlands de taal van onze gemeente is en hen aan te 

moedigen die taal te leren, te gebruiken om hen zo optimaal te laten integreren 

in onze gemeente! 

 

Contactinfo:  Koen D’Haenens, Voorzitter N-VA Denderleeuw – tel 0476/57.24.17 

Davy Scherlippens, Communicatieverantwoordelijke  

N-VA Denderleeuw  

– tel 0473/55.00.42  

 
 


